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รายงานความก้าวหน้า
จากการจําแนกชนิดแมลงที่ได้จากการสํารวจแมลงในเขตสงวนชีวมณฑณสะแกราช อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยสํารวจในบริเวณป่าดิบแล้ง รวมทั้งติดตั้งกับดักแสงไฟ พบ
แมลงหายาก 5 ชนิด จํานวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ ผีเสื้อถุงทอง; Troides aeacus (C.&R. Felder)
จํานวน 5 ตัวอย่าง ผีเสื้อถุงทองป่าสูง; Troides helena Linnaeus จํานวน 1 ตัวอย่าง และผีเสื้อ
ค้างคาว ; Lyssa zampa Butler จํานวน 1 ตัวอย่าง ผีเสื้อพราหมณ์ ; Brahmaea wallichii
wallichii Gray จํานวน 1 ตัวอย่าง ด้วงกว่างดาว; Cheirotonus parryi Gray จํานวน 1 ตัวอย่าง
คํานํา
แมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ในความหมายของพิพิธภัณฑ์แมลง สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร หมายถึง แมลงที่ได้สืบค้นจากตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาที่จับได้ครั้งล่าสุดมานานกว่า 30 - 40 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวสํารวจไม่พบแมลงชนิด
นั้นหรือพบแต่มีจํานวนน้อยมาก (ไม่เกิน 25 ตัวอย่าง) รวมทั้งแมลงที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อในอนุสัญญา
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora) หรือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้า ซึ่งพืชและสัตว์ป่าที่กําลังสูญพันธุ์ ในบัญชี
หมายเลข 2 (องุ่น, 2540)
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserves)
แห่งหนึ่งของโลกที่ทําหน้าที่ดําเนินการอนุรักษ์พัฒนา และสนับสนุนการศึกษาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายนานาชาติทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 48,800 ไร่ พื้นทั่วไปปกคลุมด้วยป่าไม้
สําคัญ 2 ชนิด ได้แก่ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen fore) และป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp forest) ป่า
ทั้งสองชนิดครอบคลุมเนื้อที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ สถานีวิจัย นอกนั้นเป็นป่าชนิดอื่น เช่น ป่า
ไผ่ ป่าปลูกทุ่งหญ้า เป็นต้น
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ในสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบนิเวศของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ทั้ง
สาเหตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย์ เกิดความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความผันผวนของวงจรชีวิตในสิ่งแวดล้อมทั่วทุกมุมโลก
ปัญหาเหล่านี้นับเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสีเขียวที่เคยอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของสรรพสิ่งต่างๆมาช้านาน ได้ลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อจํานวนสิ่งมีชีวิตทั้งพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดที่พึ่งพิงอยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง “ แมลง ”
สัต ว์ที่มีปริ มาณมากที่สุ ดในโลก ต่ างก็ ได้ รั บผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ เ ช่น กัน อีกทั้ งแมลงยังถู ก
คุกคามจากการล่า-การค้า โดยเฉพาะแมลงที่มีรูปร่างแปลกตา สวยงาม เป็นที่พึงประสงค์และแสวงหา
เพื่อสะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือซื้อขายแลกเปลี่ยน จึงมีการล่าและจับกันมาก เกิดธุรกิจการค้า
แมลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้แมลงสวยงามที่เคยพบเห็นได้ง่าย ๆ เปลี่ยนสถานภาพเป็นแมลง
หายากถึงหายากมาก และบางชนิดมีจํานวนน้อยอยู่แล้วในธรรมชาติ อาจสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ ดังนั้นจึงต้อง
ศึกษาถึงชนิดของแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อจะได้นําข้อมูลไปใช้ในการประเมินสถานภาพของ
แมลงที่ได้ศึกษา รวมทั้งหาแนวทางเพื่อการอนุรักษ์แมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ให้สามารถดํารงอยู่ใน
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
วิธีธดี ําเนินการ
อุปกรณ์
1) ตัวอย่างแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่รวบรวมได้จากแหล่งที่มีสภาพป่าอุดม
สมบูรณ์
2) อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ได้แก่ สวิงจับแมลง ขวดฆ่า ขวดดอง ปากคีบ พู่กัน กล่อง
พลาสติก ถุงพลาสติก ซองกระดาษใส่ตัวอย่างแมลง ถังรักษาความเย็น
3) สารเคมีต่างๆ เช่น เอทิลอะซีเตท แอลกอฮอล์ 80%
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําสไลด์ถาวร ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่น น้ํากลั่น alcohol 50100%, sodium hydroxide 10%, clove oil และ canabalsam เข็มเขี่ย แผ่นสไลด์แก้ว แผ่นแก้ว
ปิดสไลด์ กล่องสไลด์ถาวร ตู้อบสไลด์ถาวร
5) กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereomicroscope ,compound microscope และ
กล้องถ่ายภาพ
6) อุปกรณ์วาดภาพ ได้แก่ ปากกา rotting และกระดาษไขเขียนแบบ
7) เอกสารประกอบการจําแนกชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์
วิธีการ
1) สํารวจและรวบรวมตัวอย่างแมลง โดยแบ่งตามประเภทป่า ดังนี้ ป่าเต็งรัง
ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าสัก โดยสํารวจในทุกๆ เดือน
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2) บันทึกรายละเอียดของปัจจัยแวดล้อมที่พบแมลง เช่น ระดับความสูงจากน้ํา
ทะเล ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)
3) นําแมลงที่มีสีสันสวยงามหรือรูปร่างแปลกมาจัดรูปร่างตามวิธีการของแต่ละ
ชนิด จากนั้น นํามาจําแนกชนิด ศึกษาข้อมูลของชนิดเหล่านั้นในพิพิธภัณฑ์แมลงกรมวิชาการเกษตร
โดยดู ปริมาณที่มีในพิพิธ ภัณฑ์ ปีที่จับได้ ครั้งสุ ดท้าย ศึกษาค้นคว้ าข้อมู ลจากเอกสารต่า งๆ ถึ ง
สถานภาพความมากน้อยของแมลงเหล่านี้ เช่น พบทั่วไปหรือหายาก รวมทั้งข้อมูลจากผู้ค้าแมลงทั้งใน
และต่างประเทศ บันทึกข้อมูลวันที่จับ สถานที่จับ ชื่อวิทยาศาสตร์
เวลาและสถานที่
เวลา
ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554
สถานที่ เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตวิวทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ลการทดลอง
จากการจําแนกชนิดแมลงที่ได้จากการสํารวจแมลงในเขตสงวนชีวมณฑณสะแกราช อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยสํารวจในบริเวณป่าดิบแล้ง รวมทั้งติดตั้งกับดักแสงไฟ พบ
แมลงหายาก 5 ชนิด จํานวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ ผีเสื้อถุงทอง; Troides aeacus (C.&R. Felder)
จํานวน 5 ตัวอย่าง ผีเสื้อถุงทองป่าสูง; Troides helena Linnaeus จํานวน 1 ตัวอย่าง และผีเสื้อ
ค้างคาว ; Lyssa zampa Butler จํานวน 1 ตัวอย่าง ผีเสื้อพราหมณ์ ; Brahmaea wallichii
wallichii Gray จํานวน 1 ตัวอย่าง ด้วงกว่างดาว; Cheirotonus parryi Gray จํานวน 1 ตัวอย่าง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาชนิดแมลงหายากใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2554
โดยการสํ า รวจและรวบรวมแมลงหายากใกล้สู ญ พัน ธุ์ จากป่า ธรรมชาติที่มีความอุ ด มสมบูร ณ์ นํ า
ตัวอย่างทั้งหมดที่รวบรวมได้ไปตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน พร้อมทั้งศึกษาจากตัวอย่าง
แมลงที่มีในพิพิธภัณฑ์แมลงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5 ชนิด จํานวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ ผีเสื้อถุง
ทอง; Troides aeacus (C.&R. Felder) จํานวน 5 ตัวอย่าง ผีเสื้อถุงทองป่าสูง; Troides helena
Linnaeus จํานวน 1 ตัวอย่าง และผีเสื้อค้างคาว ; Lyssa zampa Butler จํานวน 1 ตัวอย่าง ผีเสื้อ
พราหมณ์ ; Brahmaea wallichii wallichii Gray จํานวน 1 ตัวอย่าง ด้วงกว่างดาว; Cheirotonus
parryi Gray จํานวน 1 ตัวอย่าง
เอกสารอ้างอิง
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